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 -أما بعد:...  وصحبه أمجعني ،وىلع آهل ،وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني

 فصل

سيال حيتاج الستعماهل  ما يتعلق باآلنية، ألن املاء جوهرذكر من باب املياه  بعد أن انتىه املؤلف ف

 :يه ضوابط فصل اآلنية، واألواينإىل 

 ،والفضة ،اكذلهب ؛جواز اختاذها، واستعماهلا إال ما استثناه الشارع األصل يف األواين الضابط األول:

 واملغصوب.

 ما لم تُعلم جناستها. : األصل يف أواين الكفار وثيابهم الطهارةالضابط اثلاين

 طهارة، وجناسة:؛ إىل قسمنياحليوانات : تنقسم الضابط اثلالث

 والغنم، والطيور املباحة. ،وابلقر، إلبلاك ؛ما اكن مأكول اللحم: طاهر: القسم األول •

 ما ال يؤلك حلمه من احليوانات إال ما اكن مثل اهلرة وما دونها خلقة.جنس:  اثلاين:القسم  •

 .: ال يطهر جدل ميتة بدبغالضابط الرابع

 .فهو كميتته ما أبني من يح الضابط اخلامس:

 .إال مضبًبا بيسري من فضة حلاجة ،غري إناء ذهب أو فضة وحنو مطيل بهما ،ويباح لك إناء ولو ثميًنا

 .يه األوعية، ومجع إناء واآلنية:

وهذا اغيل اثلمن،  اكن ؛ حىت لواإلباحة :األصل يف حكم استعمال واختاذ األواين( ويباح لك إناء ولو ثميًنا)

 واالستعمال:  ،فرق بني االختاذهنالك احلكم اتللكييف، و
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 أو إيهاب يتخذها عنده. ،هو حتصيل اآلنية بنحو رشاء االختاذ:ف

 قدر يطبخ فيه وحنو ذلك.أو يأكل بها،  ملعقة؛ كاآلنية: هو اتللبس باالنتفاع باالستعمالو

ُصنع من أو ، الفضةأو  من اذلهبمصنوًعا إذا اكن اإلناء  إالهنا استثىن املؤلف ( غري إناء ذهب أو فضة)

                           :  لقا ديث حذيفة حل؛ احمرما يكون فإنه  ؛خشب ودخل فيه ذهب أو فضة

ُكلُوا يف ِصحافِها، فإنَّها هلمر يف  »
ر
ِة، وال تَأ َهِب والِفضَّ بُوا يف آِنيَِة اذلَّ َ نريا ولَ وال تَْشر  .متفٌق عليه « يف اآلِخَرةِ  كمادلُّ

 والفضة.أمطيل باذلهب  :؛ أي(مطيل بهما وحنو)

 .عليه أو يلصقبه  اإلناءُُيعل اذلهب أو الفضة اكلورق ويُطىل أن : والطالء

وغريه الفضة ثم يُلىق فيه اإلناء من حناس  وأأن يُذاب اذلهب  :يعين؛ وبعض العلماء يُفرس الطالء باملموه

 ه.فيكتسب من لون

 حمرم. :طيل باذلهب أو الفضةاملأو  ،الفضةأو فاإلناء اذلي من اذلهب 

 -:االستثناء هلذاثالثة قيود  (إال إذا اكن مضبًبا بيسري من فضة حلاجة)

 .ا أن يكون املضبب به يسريا  :القيد األول

 فال ُيوز أن يكون من ذهب. ،فضة أن يكون من القيد اثلاين:

 .أن تكون هناك حاجة: القيد اثلالث

 .الفضةالضبة اليسرية من غري  ها؛ أي:أن يتعلق بها غرٌض غري الزينة، ولو وُجد غري واحلاجة :قال الفقهاء

ََذ َماكَن  أنَّ قََدَح انليبِّ »   حديث أنس  ديلل هذه املسألةو ، فاختَّ انرَكرَسَ

عرِب ِسلرِسلَةا  ة   الشَّ  رواه ابلخاري. « ِمن ِفضَّ
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أما اآلن فال يكاد انلاس ، يف السابق اكنوهذا ، يه اكلسلك اذلي يُربط به بني طريف املنكرس :فالضبة

 .هيستخدمون

 .ار وثيابهم إن ُجِهل حاهلاكفوتصح طهارة من إناء حمرم، وتباح آنية 

نه حيرم ىلع املسلم أن يستعمل فإ :احلكم اتللكييف، أما هذا احلكم الوضيع( وتصح طهارة من إناء حمرم )

أو  توضأفلكن لو استعمله يف الطهارة ؛ أو مرسوق، أو ذهب، أو مغصوب  ،سواء اكن إناء من فضة ؛م حرَّ املاإلناء 

 .فإن طهارته صحيحة ؛منهاغتسل 

 إذا لم تُعلم جناستها. :أي (ل حاهلاار وثيابهم إن ُجهِ كفوتباح آنية )

ؤوا من وأصحابه  أن انليب »  حديث عمران بن حصني  ويدل ىلع هذا توَضَّ

 يوضع فيه املاء. من جدلوًعء الراوية،  دة:زا املو، متفق عليه .« مزادة امرأة مْشكة

األصل فهذه ، وامللعقة، والصحن؛ اكلقدر، من انلحاس أو احلديد أو اخلشب تما صنعاملراد باألواين ليس و

بهذه  -واهلل أعلم–املقصود إنما ، وألنها مصنوعة من يشء  طاهر ؛اكنت من مسلم أو اكفر نإ فيها أنها طاهرة

من توضأ  الرسول ، فعند الكفار اليت يُشك أنها صنعت من يشء جنس اجلدلآنية املسألة 

خذ  ذهل    ؟اجلدل مباح أو غري مباحهل  :  ولم يسأل،  مرأة مْشكةمن جدل ال مزادة
ُ
اجلدل أو لم   منهيك احليوان اذلي أ

 إال إذا اكن يهودياا أو نرصانياا. لحتال  املْشك  يحةذبو؟ ك ذيُ 

ا :يعين (إن جهل حاهلا وثيابهم) نعلم  الن ألكن بقيد  ؛غريهمو صارى ، وانلهود ؛ ايلثياب الكفار مطلقا

 .وتزال انلجاسة حىت تُغسل ؛افإنه ال ُيوز استعماهل ؛إذا علمنا جناستهافجناستها، 
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وبلنها ولك أجزاء امليتة  ،يابس إن اكن من طاهر يف حياة بعده يفويباح استعماهل  ،طهُر ِجدل ميتة بدبغوال ي  

 .جنس غري حنو شعر وصوف 

وإما  ،إما يف الفاعل ؛مْشوعةأو قُِتل ىلع هيئة  غري ، ما مات حتف أنفه وامليتة:( وال يطهُر ِجدل ميتة بدبغ  )

 . يف املفعول

قُِتل وُذِبح ىلع ؛ أي: كية رشعيةذك ت ذأن لم يُ  :املفعولوإما يف ، اكتهذيك ال حتل ذأن يكون امل :إما يف الفاعل

 .اذلي ينجس بموتها بدبغ هل حينئذ  يكون حكمه حكم امليتة، فال يطهر جدل امليتةف؛ هيئة غري مْشوعة

   قديم وكثري، واستدل احلنابلة حبديث عبد اهلل بن عكيمبني الفقهاء سألة اخلالف فيها املوهذه 

ْيتِة بإهاب  وال  أتانا كتاُب رسوِل اهللِ  »قال:  هريِن: أالا ت نْتِفعوا ِمن الم  ْهر  أو ش  قْبل  و فاتِه بش 

ب    رواه اخلمسة. « عص 

أن يُفعل باجلدل ما يُطهره ويزيل عنه   :وادلبغادلبغ،    استعمال جدل امليتة بعديباح  و  (يف يابس   ويباح استعماهل)

 ؛ال يباح استعماهل يف رطب أو مائعو يف يابس، وإنما يباح استعماهل بعد ادلبغال يطهر  جدل امليتة لكنو؛ األذى

 .ائعاملرطب أو انلجاسة اليت يف اجلدل ستتعدى إىل ال ألن

  :واحليوان الطاهر، اكن هذا اجلدل من طاهر يف احلياةإن  (إن اكن من طاهر)

 .ما يؤلك حلمه .1

ما اكن  :أي ؛وما اكن دونها، اهلرة جدلها طاهرف ؛حجم اهلرة وما دونها خلقةال يؤلك حلمه؛ لكنه يف ما  .2

ا يف اخللقة، ألن الرسول  إنَّها ِمن الطواافني  عليكم  »: بقوهلعلل  أصغر منها حجما

 ؛ فدل ىلع عدم تنجيسها لألشياء ملا فيه من املشقة.« والطواافاتِ 

 يباح استعماهل.  فإنه الوغريهما؛  والفيل    ،كجدل األسد  ؛يف احلياةبطاهر  أما إذا اكن هذا اجلدل من حيوان ليس  
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 ما حكم االنتفاع بانلجاسات؟ 

ك مستثنيات هلذه لوهنا، ال حيرم ؛ أي: بانلجاسات يف غري األكل والْشب  االنتفاع -ىلع املذهب-يُكره 

 .يف أبواب أخرى  -إن شاء اهلل–القاعدة لعلها تأيت 

 ُيب عليه أن يبتعد عن انلجاسات.؛ فحينئذ يُرد الصالة يُكره ما لم :لكن األصل أن مبارشة انلجاسات

وكذلك  ،يشء فيها جنسولك ، والشحم والعصب ،للحماك ؛لك أجزاء امليتة (سوبلنها جنولك أجزاء امليتة )

ا فتنجس به.؛ ألن اللنب بلنها  الىق وًعءا جنسا

 .حكم املنفصليف    ؛ ألنهتنجس باملوت يال    : طاهرريش الطائرولضأن،  ا  وصوف،  شعر الغنم (غري حنو شعر)

حليوان املفصول ا حكم هذا املنفصل حكمف ُقِطع وفُِصل، من يح :أي ؛ما أبني ته(وما أبني من يح كميت)

فإن هذه القطعة من اللحم  ؛فصول منه قطعة من اللحم يتنجس باملوت املمنه إذا اكن ميتاا، فإذا اكن احليوان 

 طاهرة. ةفإن هذه اللحم ؛جنسة، أما إذا اكن احليوان اذلي قُطع منه اللحم ال يتنجس باملوت 

لكن لو قُِطع يشء من الشاة  ؛طاهرة منه القطعةفمنه؛ لو قُِطع يشء و ،ال يتنجس باملوت  واحلوت  ،السمكف

 جنسة.أنها حكم هذه القطعة ، وجنسة ميتة الشاة، فإن مثالا 

 مخس صور: ستثىن منها ي -هو مشهور كما  –وهذه املسألة 

 الودل. املستثىن األول:

 فإن هذا الودل طاهر.؛ أخرج منها ودلهاف ،ماتتثم شاة حامل 

 .اليت صلب قرشها ةيضابل املستثىن اثلاين:

 .طاهرةفإنها ؛ قْشها صلبة بيضواكنت فيها  ،دجاجة ماتت
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 املستثىن اثلالث: الصوف وحنوه.

 .ذكرهتقدم قد و

 املستثىن الرابع: املسك وفأرته.

 فإنه طاهر. ؛انفصل من الغزال وهو يحإذا  املسك اذلي يف الغزال والوًعء اذلي فيه املسك

 الطريدة.املستثىن اخلامس: 

كيتها جبرحها يف أي موضع اكن من بدنها، فإذا ذت فإن ؛كيتهاذالطريدة من احليوانات اليت ال يُقدر ىلع ت 

لكن هل يُشرتط أن تموت الطريدة بعد ذلك أو ال يُشرتط؟ ؛ فإن هذا الساقط طاهر ؛ُجرحت وسقط منها يشء

 اكة.يف كتاب األطعمة، باب اذل -شاء اهللإن –أيت ي حيتاج إىل حترير 
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 باب االستنجاء

 ضوابط هذا ابلاب:وذكر يف هذا ابلاب آداب مستحبة، ومكروهة، وحمرمة، 

 ومكروهة، وحمرمة. ،: دلخول اخلالء وقضاء احلاجة آداب وأفعاٌل مستحبةالضابط األول

 واحلرص ىلع ذلك.: وجوب اتلزنه عن انلجاسات، اينالضابط اثل

 ستتار أوىل.االقضاء احلاجة  غرييف : مْشوعية االستتار أثناء قضاء احلاجة، والضابط اثلالث

 عود خشونة املحل كما اكنت، وظنه اكيف. :ضابط اإلنقاء يف االستنجاء الضابط الرابع:

 له إال املاء.أن يبىق بعد االستجمار أثٌر ال يزي :ضابط اإلنقاء يف االستجمار الضابط اخلامس:

 إال إذا عدم املاء.  نه ال ُيوزأبعض انلاس  ا يظنه  مل  اخالفا   : ُيوز االستجمار ولو مع وجود املاءدس الضابط السا

 : من جنوت الشجرة إذا قطعتها.االستنجاء لغة

 بماء  أو حجر  وحنوه. ني: إزالة اخلارج من السبيلورشًع 

، املاالستنجاء بف  .وحنوه احلجرباالستجمار واء 

وُيب االستنجاء بماء أو حجر وحنوه للك خارج : " (( الروض املربع ))يف  قال الشيخ منصور ابلهويت 

 ". من سبيل إذا أراد الصالة وحنوها

 ، ويه:قضاء احلاجة قبل وعنداآلداب اليت تستحب  سيذكر و

 املستحب األول:

 ". بسِم اهلل، أعوُذ باهللِ ِمن اخلُبِث واخلبائِث  عند دخوِل اخلالءِ قوُل: "  :يُستحب  

 .قبل دخول اخلالءهنا  ـ"عند"املراد بو (اخلالء دخول عنديُستحب  ) 
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 ما نوى اإلنسان أن يقيض فيه حاجته،  ابن فريوز به أحلق وهو املاكن املعد لقضاء احلاجة،  واخلالء:

 أخذ حكم اخلالء.ه ي فإنيف ابليت اجلديد اذلي لم يستعمله أحد؛  -دورة املياه  – اجلديدوذكر اخلالء 

ا.  فمىت ما أراد اإلنسان أن يقيض حاجته يف ماكن معني، فإنه يأخذ حكم اخلالء ولو اكن جديدا

وحلديث ؛ الرمحن الرحيم" يقل: "بسم اهلل ال وال يزيد عليها، ففقط،  "بسم اهلليقول: "  أي:( بسِم اهلل قوُل: " )

ِ   »: مرفوًعا   يلع    رواه ابن ماجه.  .«  َسرُت ما بنَي اجلنِّ وَعوراِت بيَن آدَم إذا َدخَل الَكنيَف أن يَقوَل: بِسِم اّللَّ

رواية  ، وهذهوهكذا يف املنتىه، مع التسميةثم يستحب قول هذا ادلًعء  (أعوُذ باهللِ ِمن اخلُبِث واخلبائِث )

وادلًعء  "امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث" الصحيحني:  روايةأما  ،" أعوُذ باهلِل ِمن اخلُبِث واخلبائِث " مسلم: 

 هم الشياطني. :واخلبائثهو الْش،  :واخلبثوارد، ، والكهما اإلقناعاألخري ذكره يف 

م رجله اليرسى إىل املاكن يقوهل قبل أن يقدفإنه إذا اكن يف صحراء ، وقبل أن يدخل اخلالءهذا اذلكر فيُسن 

 يقول: "بسم اهلل، أعوذ باهلل" أو "امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث".فيه؛ اذلي يريد أن يقيض حاجته 

 املستحب اثلاين:

 ".  احلمُد هللِ اذلي أذهب  عين األذى وعفاين عند  خروجه: " و

 .وحنوه اخلالءمن  اخلروج هنا بعد ـ"عند" املراد ب (خروجهوعند  ) 

 رواه ابن ماجه من حديث أنس  اذلي    هذا ادلًعءفيقول    (احلمُد هللِ اذلي أذهب  عين األذى وعفاين)

 ئشة  ًع أم املؤمنني  روتها  وقد  ،  نك" لكمة "غفرا ذكر  أسقط    املؤلف    من الغرائب أنو  وفيه ما فيه.

 .« غفرانك :من الغائط قالاكن إذا خرج  أنَّ انليبَّ  » فقالت:

 الشيخ  ء؛ لكن  ذكرها مجيع العلما، وي" احلمُد هلِل اذلي أذهَب عين األذى وًعفاينمن قول: " ويه أصح  

 .سبق قلمحصل هل أو  ،هالعله نسيلم يذكرها؛ ف
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 : املستحب اثلالث

ملا هو معروف  ؛يُقدم رجله اليرسىفإنه يف حال دخوهل إىل حنو اخلالء  :؛ أي(وتقديُم رجلِه اليرسى دخوالً )

 اليرسى ملا فيه أذى، وايلمىن بعكس ذلك.أن  :يف القاعدة

 املستحب الرابع:

 هاجلهة اليرسى من بدنه ىلع قدميُستحب لقايض احلاجة أن يتكئ ويميل ىلع  (واعتماده عليها جالًسا)

مرنا واذلي بعثه باحلق أ » :قال ديث رساقة بن مالك ؛ حلويرفع وينصب القدم ايلمىن ،اليرسى 

 ىلع اليرسى وأْن ننصب  ايلمىن 
 
 رواه ابليهيق وغريه. « أن نتوكأ

 وهذا أثبته بعض األطباء. ،ألنه أسهل خلروج اخلارج: قالواو

 املستحب اخلامس:

 هذاج من اخلالء وحنوه، وإن أراد أن خيرايلمىن يقدم رجله أي:  (- عكس مسجد  وحنوه -وايلمىن خروجاً )

 يف اخلروج.واليرسى ، رجل ايلمىنال يف ادلخولفإن املسجد يقدم عكس املسجد، 

ا. ؛أو ماكن العمل، اكملزنل (وحنوه)  فيُستحب أن يقدم رجله ايلمىن دخوالا واليرسى خروجا

 : املستحب السادس

، حىت ال يُرى جسده ؛معهَمن عن  فإنه يبتعد إذا أراد أن يقيض حاجته يف الصحراء مثالا  (ُبْعُدهُ يف فضاء  و)

 .هال يُْشع هل أن يبتعد إيلفن ال يأمن فيه  إذا ابتعد يف ماك، ف" وبفضاء بعد مع أمن"فقال:     ((اغية املنتىه))قيده يف  و

 : املستحب السابع
:  قال انليب  ،لو لم يره أحدو أثناء قضاء احلاجةاإلنسان يستحب أن يسترت  (واستتاُرهُ )

 .يراه فيجب عليه االستتارأحد أما إذا اكن ، رواه أبو داود « م ن أىت الغائط  فليستتْ  »
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 املستحب اثلامن:

قال انليب  اللني اهلش، ويدل ىلع ذلك حديث أيب موىس  الرخو: (بلوهل ماكن رخو وطلب)

  :«  ت ْد بل وهِل ُدكم فلري   ؛ رواه اإلمام أمحد وأبو داود.« إذا بال أح 

اف  .حىت ال يرتد إيله رشاش ابلول؛ يُستحب أن يطلب ماكناا هيناا يلناا هشا

 ؟، فماذا يفعلمع املراحيض املسلمني ايلوم وإذا اكن يف ماكن  صلب كما هو واقع 

 ؛ حىت ال يصل إيله رشاش ابلول.يلصق ذكرهأن  .1

الغالب إن لم نقل يقيناا أن رشاش ابلول سيعود ىلع من يقيض احلاجة؛ ألن املراحيض صلبة، وال يأمن  .2

 .بعد أن يقيض حاجتهنفسه ُيب عليه أن يغسل من ذلك، ويصعب عليه اتقاؤه؛ فحينئذ 

يسريها ُيب ىلع املسلم أن حيتاط نلفسه من هذه انلجاسات، وجناسة ابلول كما قال الفقهاء ال يُعىف عن  و

 .ولو اكنت بقدر رؤوس اإلبر

ة  عذاِب القربِ منهُ  »:  وقد قال انليب   .« استْْنِهوا من ابلوِل فإن عما

 ، ويه:اآلداب اليت تستحب بعد قضاء احلاجة سيذكر 

 املستحب األول:
يعين إذا انقطع ابلول فإنه يمسح ذكره بيده  ثالثًا(رأسِه دبره إىل ِمن : غ إذا فر يديه يرسى ب )ومسح ذكره 

 ، يفعل ذلك ثالثاا.اذلكر حىت خُيرج ما تبىق من ابلول يبدأ املسح من دبره إىل رأسواليرسى، 

 املستحب اثلاين:

حديث عيىس بن يزداد عن  بعنف  من غري مبالغة، ويدل عليهبايلد هو جذب اذلكر  انلت:( ونتُهُ كذلك)

ر ه ثالثًاإ »أبيه مرفوًعا   .رواه اإلمام أمحد ؛« ذا بال أحُدكم فلي نِتْ ذك 

 بعد تبوهل.هل ال حتصل قطرات و ،يتخلص اإلنسان من ابلولحىت ؛ زيادة يف االسترباء وهو
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 املستحب اثلالث:

هُلُ و)  املاكن اذلي قىض فيه احلاجة إىل ماكن  آخر إن خيشستحب أن ينتقل من  ي  (ليستنيج إن خاف  تلوثاً   حتوا

 تطهر من هذه انلجاسات.يتزنه وي أن  الواجب عليه: فإن لم يتحول وأصابه يشءو، أن يصيبه يشء من انلجاسة

 ، ويه:املكروهةقضاء احلاجة آداب  سيذكر 

 املكروه األول:

إذا ف،  " بما فيه اسم اهلل"   ((  املنتىه))، واألوىل منها عبارة  ((اإلقناع))هذه عبارة    (اهللِ ذكُر  بما فيه  ويُكره: دخوهُلُ  )

 فيجوز. ا لم يكن ذكرا وما ، وحنوه وبسم اهلل ،واحلمد هلل ،سبحان اهللاذلكر؛ ك معناه": فذكر اهلل" قلنا 

 .وغريه اذلكريشمل  دخول اخلالء به هيكرما فإن  " فيه اسم اهلل: "بما لكن إذا قلنا

اسم اهلل،   عليهاكتوب املاكنلقود   ؛ال يُكرهإىل دخوهل به؛ فإذا احتاج  فيعود ىلع ما فيه اسم اهلل،    ( حاجةبال)

 للمشقة. ؛ال يُكرهف يج ذللكفإذا احتمدًعة لفقدها ونسيانها، يف اخلارج  وضعها ألن ؛فال يكره ادلخول بها

 املكروه اثلاين:

ا  (ِمن أرض   هورفُع ثوبِه قبل  ُدنوا )  أن يرفع ثوبه قبل أن يقرتب من األرض هل  يُكره  ؛ فيعين إذا أراد أن يبول قاعدا

 ال يُكره.ذللك؛ فبال حاجة، أما إذا احتاج 

 املكروه اثلالث:
ا ،سواء اكن هذا الالكم مستحباا ؛يُكره الالكم يف اخلالء (والكُمه فيهِ ) كما يف وحنوه؛  رد سالم ك ؛أو مباحا

 داود وغريه.أبو  رواه « يبوُل فسلَّم  عليِه فلم يردَّ عليهِ و هو   مرَّ رجٌل ىلع  انلَّيبِّ  »: احلديث

ليس ىلع وأما إذا اكن يف اخلالء  ،الالكمهل  يُكره  هذا ف  ؛فقط  حاجته  ىلعاكن   بمناملسألة    العلماءبعض  قيد  و

 .ال يُكره؛ فحاجته
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 ال يكونيقوهلا يف احلال اليت    املتوضئ  ألنجائزة؛    الوضوء يف احلمام اآلن  عندن التسمية  أإذاا نستنتج من هذا  

ا ،ىلع حاجته فيها  . فله قول: "بسم اهلل"، وأن يتلكم أيضا

 رشح))  يف  الشيخ عبد اهلل املقديس  ، و((خمترص اإلفادات))يف    هكذا قيدها الشيخ ابن بلبان  و

الشيخ منصور أن الكم  حيثأنه مطلق،  ((املنتىه))و ((اإلقناع)) الكممثل ، وإن اكن ظاهر الكمهم ((ديلل الطالب

    ا سواءا ىلع حاجته أو ليس ىلع حاجتهيدل ىلع  قيدا هذه املسألة نين العاملي لكن هذ  ؛أنه يُكره مطلقا

 فيها ىلع حاجته.يف غري احلال اليت يكون الالكم ال يكره  أن :نهاميُفهم ف ،بهذه الصورة

 قضاه.من اخلالء قلبه، وإذا خرج بسمع أذاناا فإنه ُييب أنه لو  وكذا قال الفقهاء

 املكروه الرابع:

ا حلديث عبد اهلل ؛  يف األرضهلم  اهلوام بيتاا    هوهو ما يتخذ( ق  وبوهُلُ يف حنو ش  ) ئلال خيرج منها ما يؤذيه، وأيضا

 رواه اإلمام أمحد وأبو داود.. « أن يُبال  يف اجلحرِ  نىه رسول اهلل  » بن رسجس ا

 املكروه اخلامس:

بايلد ايلمىن سواء يف حال ابلول أو  -القبل وادلبر  -يُكره أن يمس اإلنسان فرجه  )ومس فرجه بيمينه(

ر هُ بي ِمينِِه وهو ي ُبولُ » :  فقال  احلديث يف ابلول فقطورد  قد  و،  هغري ُدُكْم ذ ك  نَّ أح   ؛ «ال ُيْمِسك 

 يف غري حال ابلول؟  مس الفرجالعلماء كن ملاذا كره ل

 ةفغري هذه احلال مكروهوهو حمتاج هلا؛  يف حال ابلولهل استعمال ايلمىن  يكره اكن؛ ألنه إذا من باب أوىل

 .مرأة تغسل ابنها الصغريوا ،وأمته ،كزوجته ؛فإنه يُكره ؛ هيُباح مس الو اكن فرجا ، ومن باب أوىل

 :املكروه السادس
لو اكنت يده اليرسى بال عذر؛ لكن  يُكره أن يستنيج وأن يتنظف بايلد ايلمىن (واستنجاؤهُ بال عذر)

 فال يُكره. وحنو ذلك؛ مقطوعة أو مشلولة أو جمروحة
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 املكروه السابع:

بعض الفقهاء هذه املسألة أن استقبال علل  كره استقبال شمس أو قمر بال حائل، ووي  (واستقبال شمس  أو قمر)
 يؤدي إىل انكشاف العورة.؛ فعليهالشمس أو القمر يزيد الضوء 

، من نور اهلل    -الشمس والقمر    –: ملا فيهما  فيقولون  –فيها ما فيها  -احلنابلة املتأخرون يعللون بعلة  و
 .ذلك تاج إىل ما يثبت، وحنمالئكة ماوقد روي أن معه

 آداب قضاء احلاجة املحرمة، ويه: سيذكر 
 املحرم األول:

ا حرم يعين  (ه فوق حاجتهثبل :وحرم )  .فوق حاجته ال حيتاج إيلهأن يبىق زمناا زائدا
 املحرم اثلاين:

ان نْيِ  اتَُّقوا  »:   ؛ لقول انليبيف طريق  من باب أوىل  (طريق   ب وبوهُلُ وتغوطه  ) ما  اللَّعَّ قالوا: و 
ِريِق انلَّاِس  َّلَّ يف ط  : اذلي ي ت خ  ان اِن يا ر ُسول  اهللِ؟ قال   واه مسلم. ر «احلديث  ....اللَّعَّ

 املحرم اثلالث:

ان نْيِ  اتَُّقوا »:   لقول انليب؛ حيرم بوهل وتغوطه يف ظل  نافع  و (أو ظل  نافع  ) ما  اللَّعَّ قالوا: و 
 : ان اِن يا ر ُسول  اهللِ؟ قال  ْو يف ِظلِِّهمْ  ...اللَّعَّ

 
 واه مسلم. ر .« أ

املاكن اذلي ُيلس فيه انلاس وهو  ؛املتشمس زمن الشتاء: حيرم ابلول واتلغوط يف كما قال العلماء وكذلك
 .زمن الشتاء

 املحرم الرابع:

أو خزان يتوزع منه املاء ىلع وتوزع املاء،  تنبع عني؛ كاملاكن اذلي يُغذي انلاس باملاء أي: (أو مورد ماء)

الرُباز   اثلالث   الم العن   اتَّقوا   »:    لقول انليب؛  حيرم ابلول واتلغوط فيههذا  ملاء  اورد  مف  ؛انلاس

لَّ   رواه أبو داود. .« يف املوارِد وقارعة  الطريِق والظِّ
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 اخلامس:املحرم 

لو و،  شجرتهاتلغوط حتت  ابلول وحرم  ؛ يلقيد هذا اثلمر: أن يكون اثلمر مقصودااو(  عليه ثمرر  وحتت  شج)

ويمنع انلاس من   ،رهذئلال يُق ؛  ابلول واتلغوط حتت أشجارهكذلك  حيرم  إنه ف  ؛لقطن؛ اكاكن هذا اثلمر غري مأكول

 االنتفاع به.

 االستجمار واالستنجاء.يف الالكم عن   سيْشع املؤلف

لكن يشرتط  ؛لك يشء غري املاءوملناديل، وا  ،اخلرقواالستجمار يكون باحلجارة،  (ويستجمر ثم يستنيج)

َ  أن: أن ُيمع بني االستجمار واالستنجاءوأراد ملن قىض حاجته  ، فيخفف انلجاسة بما يُستجمر به أوالا  ستجمري

 .فضلهو األهذا فثم يستنيج باملاء 

 .عماهلما ولو مع وجود اآلخر وعدم استفإنه يُكره، وُيزئ أحدهبأن استنىج ثم استجمر؛  عكسلو و

فحينئذ  يتعني  ؛اخلارج من السبيلني املحل املعتادإال إذا جاوز  (د فيجب املاءإال إذا جاوز اخلارج املعتا)

يها االستجمار باحلجارة فللماكن املتعدي فقط، أما انلجاسة اليت لم تتعد ماكن احلاجة؛ فإنه ُيوز  استعمال املاء

  وضابط اتلعدي:وحنوها، 

 .بأن ينتْش اخلارج ىلع يشء  من الصفحةيف ادلبر:  .1

 ن يمتد إىل احلشفة امتداداا غري معتاد.: بأيف اذلكر .2

 (  عظم وروث وطعامغري منق وال يصح استجمار إال بطاهر مباح )

 نجس.ب كون ما يُستجمر به طاهر، فال ُيوزي أن  الرشط األول:

ا؛ فال ُيوزالرشط اثلاين:   .مثالا  واملرسوق،اكملغصوب  ؛االستجمار بيشء  حمرم  أن يكون مباحا

 يصح االستنجاء بماء حمرم.فإنه  بينما يف االستنجاء
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 واخلرق. ،واخلشب ،اكحلجر ؛أن يكون منقياا الرشط اثلالث:

 .: أال يكون منهياا عن االستجمار عنهالرشط الرابع

 ؟ بهاما األشياء اليت نىه الشارع عن االستجمار 

وِث وال   »قال:    ألن الرسول   ؛لعظم ال ُيوز االستجمار بهفا(  غري عظم) ال ت ست نجوا بالرَّ

 رواه مسلم.. « فإنَُّه زاُد إخوانُِكم من  اجلنِّ  ،بالِعظامِ 

ا سواء ما اكن من  وال ُيوز ؛ أي: من غري مأكول اللحم، أو بالعظم اذلي هو جنساالستجمار بالعظم مطلقا

، « فإنَُّه زاُد إخوانُِكم من  اجلنِّ  ... »قال:  الرسول ألن و؛ الشارع عنهمأكول اللحم؛ نليه 

ا.  فيدخل العظم مطلقا

ا الروث؛االستجمار بكذلك نيه عن   (روث )و  ا أو جنسا االستجمار   ال ُيوزفجنس  جس  ، وانلسواء اكن طاهرا

 .همأكل وطعام دوابألنه زاد دواب اجلن؛ أي: ، و؛ فلنهيه ، وأما الطاهر به؛

ا   (وطعام) إذا اكن طعام اجلن وطعام دوابهم ال ُيوز االستجمار به، فطعام ؛ ألنه  االستجمار بالطعام حيرم  أيضا

 اإلنس من باب أوىل.

وانليه يقتيض فساد املنيه   ،ألن هذا نيه  ؛يستنيج باملاءذلك، وُيب أن    ئفال ُيز  ؛لو استجمر بما نيه عنهو

 عنه.

 رشوط صحة االستجمار. ثم ذكر 

 الرشط األول:
نهانا رسول اهلل  »:  لقول سلمان  ؛كون ثالث مسحات منقيةت  أن (تشتط ثالث مسحا)وي

   ق لَّ ِمن ث الث ِة أْحجار
 
 .رواه مسلم.« أْن ن ْست ْنيِج  بأ
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: هل ثالث ؛ أي((زاد املستقنع))كما قال يف    "  شعبذي  حبجر  " ولو  ُيزئ  وثالث مسحات،    فال بد من استعمال

 شعب.

 سبيل.فسبع للك االستنجاء أما يف ، ستجماريف اال يُشرتط ثالث مسحاتإذاا 

  الرشط اثلاين:

  .مزيلة لعني اخلارج حىت يبىق أثر ال يزيله إال املاءاثلالث مسحات كون ت أن  )منقية(

 :الرشط اثلالث

 من السبيلني. أي حمل اخلارج (تعم لك مسحة املحل)

 .وجوباا حىت يُنيق املحلزاد اثلالث املسحات فإن لم تنق  (فإن لم تنق زاد)

فإذا زاد رابعة يُستحب ؛ إذا زاد ىلع اثلالث  ويُستحب قطع االستجمار ىلع وتر (ويستحب قطعه ىلع وتر)

                        :  لقول انليب؛  وهكذا ،أن يزيد خامسة، وإذا زاد سادسة يُستحب أن يزيد سابعة

ر فلُْيوتِرْ  »  متفق عليه.. « م ن استجم 

 ؟االستنجاء واالستجمار مىت جيب

جيب للك خارج  )  :؛ إال ملستثنيات ثالثإذا أراد الصالة وحنوها ُيب االستنجاء واالستجمار للك خارج (و

 املستثىن األول:

 .هلا يستجمرأو ال ُيب أن يستنيج ففالريح إذا خرجت من اإلنسان  (غري ريح)

 املستثىن اثلاين:

 .االستجمار واالستنجاءفإنه ال ُيب  ؛والودل بال دم  ،اكملين ؛إذا خرج من السبيلني طاهر (طاهر)و
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 املستثىن اثلالث:

ال ُيب منه حينئذ فإنه منه؛  يف املحل اخلارج ا ال حُيدث أثرا ، وإذا خرج يشٌء ال يلوث  )وما ال يلوث(

 .االستنجاء وال االستجمار

 .ابلاب ختم  ثم

                                   لقول  ؛أو يستجمر قبل أن يستنيجوال اتليمم ال يصح الوضوء أي: ( وال يصح وضوٌء وال تيمٌم قبله)

ر هُ،  »:   بن األسود قدادامليف حديث  انليب   ثم ي ْغِسُل ذ ك 
ُ
أ اليت بـ" ثم " ؛ فأىت « ي ت و ضَّ

 خبالف الوضوء واتليمم. يُفهم من ذلك أن الغسل يصح قبل أن يستنيج أو يستجمر، وتفيد الرتتيب

  واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم.
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